STYCZEŃ
•

Przedszkolaki z wszystkich grup uczestniczyły w tym miesiącu w balu
karnawałowym pt: "Mini dyskoteka przedszkolaka". Dzieci bawiły się w swoich
salach przedszkolnych w rytmie muzyki tanecznej. Przedszkolaki w
przystojonych salach, przebrane w stroje dyskotekowe uczesniczyły w różnych
konkursach, zabawach ruchowych i tanecznych.

•

Z okazji święta Babci i Dziadka dzieci wraz ze swoimi Paniami nagrały
wszystkim babciom i dziadkom swoje występy podczas, których śpiewały
piosenki, mówiły wierszyki, tańczyły oraz składały życzenia babciom i
dziadkom. Dzieci z wszystkich grup w przedszkolu wykonały również na tą
okazję prezenty dla seniorów z DPS "Nadzieja" w Chorzowie.

•

We wszystkich grupach przedszkolnych odbyły się także zajęcia pt: "Dlaczego
powinniśmy pić wodę i dużo się ruszać?”, na których dowiedziały się jak ważna
jest rola wody w życiu człowieka.

•

Dzieci z grupy Krasnale w ramach programu innowacji pedagogicznej:
”Przedszkolaki to kreatywne dzieciaki” wykonywały eksperymenty i
doświadczenia z : sodą oczyszczoną i balonem, robiły bałwanki ze sztucznego

śniegu wykonanego z mąki ziemniaczanej i oleju oraz wykonywały
doświadczenie z topnieniem śniegu
•

W grpie Muchomorki dzieci zakończyły jesienno - zimową edycję programu
pod patronatem A. Kornhauser Dudy "Zdrowo jem, więcej jem” oraz rodzice z
tej grupy aktywnie włączyli się w akcję pod hasłem "Talerz zdrowia" gdzie
przygotowana została prezentacja multimedialna z nadesłanych prac

•

Dzieci z grup: Biedronki i Misie uczestniczyły w Dniu Kubusia Puchatka
podczas, którego wzbogacały wiedzę na temat bohaterów książki A. A. Milne,
słuchały i rozmawiały na temat przygód Kubusia oraz rozwiązywały zagadki i
zadania, wykonały też Kubusia Puchatka w formie kolaż.

•

Przedszkolaki z grup: Zajączki, Biedronki i Pszczółki w ramach propagowania
zdrowego stylu życia dzieci stworzyły piramidę zdrowia. Wycinały obrazki z
produktami spożywczymi, dzieliły je na zdrowe i niezdrowe, umieszczały we
właściwych miejscach tworząc własną piramidę zdrowego żywienia. Dzieci
dowiedziały się jak zdrowo się odżywiać, co należy często jeść, a czego unikać.

•

Dzieci z grupy Pszczółki zdobyły certyfikat programu “Dzieciaki mleczaki”, a
dzieci z grupy Muchomorki certyfikat Unicef

•

W grupi Krasnale dzieci oglądały filmy edukacyjne o: bezpiecznych zabawach
na śniegu i lodzie oraz poznawały różne dyscypliny sportowe, które są na
igrzyskach olimpijskich

•

Wszystkie dzieci przedszkolne uczestniczyły w zabawach w przedszkolnym
ogrodzie, oraz dokarmiały ziarenkami ptaszki w karminiku.

•

Dzieci z grupy Krasnale i Jeżyki nawiązały współpracę z podopiecznymi DPS
w Bukownie i Zabrzu gdzie wykonywały podarunki w postaci laurek. Dzieci
wraz z Paniami nawiązały takzę wymianę listowną z przedszkolakami z
Przedszkola nr 19 w Mysłowicach

•

“Pszczółki” poznały pracę zegarmistrza z ramach projektu "Zawody w mojej
okolicy"

•

Dzieci w grupie Zajączki i Krasnale uczestniczyły w zajęciach na tablicy
multimedialnej, w zajęciach z kodowaniem oraz zajęciach czytelniczych w
ramach programu “Cała Polska czyta Dzieciom”

•

Przedszkolaki z grup: Krasnale i Biedronki podczas Dnia Łamigłówek uczyły
się logicznego myślenia oraz rozwijały kreatywność i wyobraźnię, bawiły się
składankami, łamigłówkami, grami oraz puzzlami.

